
Ad hoc commissie Omgevingsvisie

Aftrapbijeenkomst 20 maart 2017

Gedurende de aftrapbijeenkomst van de Ad hoc commissie Omgevingsvisie is stilgestaan bij een aantal 
praktische en inhoudelijke punten. Hieronder worden deze beknopt weergegeven. NB: deze 
bijeenkomst was nog geen officiële vergadering van de Ad hoc commissie. Vandaar ook geen regulier 
verslag. Van officiële vergaderingen zal wel een verslag worden gemaakt conform wat gebruikelijk is 
voor de vaste statencommissies. 

Rol commissie
 Doel is om het proces te begeleiden naar de vaststelling van een Omgevingsvisie voor de 

provincie Utrecht, alsmede alle andere voorkomende zaken die te maken hebben met de 
invoering van de Omgevingswet en waar de Staten een rol bij hebben. 

 Hierbij wordt als PS en GS gezamenlijk opgetrokken.
 Het is zaak om geen dubbelingen met andere commissies te doen. Hoewel beleidsneutraliteit 

wordt nagestreefd zal het, gezien de termijn van invoering, voor kunnen komen dat nieuwe 
zaken zich aandienen. Hierbij steeds afwegen waar inhoudelijke discussies worden gevoerd, 
waarbij het primaat voor nieuw beleid bij de Ad hoc commissie zou kunnen liggen.

 De Ad hoc commissie is er voor het regionale beeld en kan ook thematisch kijken (Waterlinie, 
energie, Groene Hart).

 In de Ad hoc commissie komen zaken integraal aan de orde. Fracties kunnen zelf bepalen wie 
zij als woordvoerder voor een specifieke bijeenkomst van de Ad hoc commissie afvaardigen. 
Net als in de vakcommissies, geldt dat per fractie maximaal 3 woordvoerders aan een 
agendapunt deel kunnen nemen, waarbij uiteraard wisselingen van personen mogelijk zijn.

 De commissie moet bewaken dat ook provinciegrensoverschrijdend wordt gekeken, zowel qua 
gebieden (Groene Hart, Food Valley) als wat andere provincies in algmene zin doen i.h.k.v. de 
invoering van de Omgevingswet c.q. het opstellen van een Omgevingsvisie.

 Het principe “in verbinding” kan goed worden ingevuld door regionale bijeenkomsten te 
organiseren om onderwerpen en input op te halen.

 Het is goed om spelregels over deze rolinvulling op te stellen en om de afbakening van taken te 
bespreken in het Presidium.

Participatie
 Hierboven is het idee voor regionale bijeenkomsten al genoemd.
 PCL en ARK zullen actief bij het werk van de Ad hoc commissie worden betrokken.
 Let bij participatie ook op het betrekken van de waterschappen.
 Denk bij participatie ook aan nieuwe middelen als internet.
 Bedenk of wij participatie in willen vullen door meedenken, co-creatie of anderszins.
 Oog hebben voor de gemeenten, die ook bezig zijn om eigen omgevingsvisies te maken.
 De provincie kan het gehele proces goed benutten om zichzelf te profileren.

Bouwstenen
 Stukken die in de Ad hoc commissie aan de orde komen zijn de bouwstenen die leiden tot de 

Omgevingsvisie. In ieder geval zal een startdocument worden opgesteld en begin 2018 een 
Koersdocument. Het startdocument zal ook voor het Presidium worden geagendeerd.



 Gewezen wordt op de vier pijlers die genoemd zijn in de nationale Omgevingsvisie. Deze zou 
de PU ook kunnen hanteren.

 Verzoek is om in het Startdocument een goed overzicht te geven van de Amvb’s die er allemaal 
nog aan gaan komen.

 Neem in het startdocument de moties mee die bij de behandeling van de Herijking PRS zijn 
aangenomen en de Omgevingsvisie raken.

Planning
 Voor de Omgevingsvisie geldt dat de volledige inspraakprocedure moet worden doorlopen. 
 Onderwerp van discussie is hoe wij, gegeven de nu verwachte invoeringsdatum van de 

Omgevingswet op 1-1-2020, omgaan met het vaststellen van de Utrechtse Omgevingsvisie i.r.t. 
de Statenverkiezingen van maart 2019. Het brede gevoel is dat zorgvuldigheid voor snelheid 
moet gaan. Het zal dan ook waarschijnlijk zo zijn dat deze statenperiode veel voorwerk wordt 
gedaan, maar dat vaststelling van de Omgevingsvisie door de nieuw gekozen Staten in 2019 
plaats zal vinden.

 Op 8 mei ’s avonds zal een volgende bijeenkomst worden georganiseerd, waarbij een eerste 
proeve van het startdocument beschikbaar zal zijn. Ook zal in die bijeenkomst nader worden 
ingegaan op participatie en zullen PCL en ARK worden uitgenodigd om aanwezig te zijn.

 Op 12 juni wordt het door GS vastgestelde startdocument in de Ad hoc commissie besproken; 
vaststelling daarvan vindt in PS van 3 juli a.s. plaats.

 Begin 2018: Koersdocument.


